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jogviszony módosítására vonatkozó dokumentumok jóváhagyása
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A Demjáni Futballpálya átminősítésére vonatkozó előterjesztés
elfogadása
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Egri Törvényszék 2.P.20.262/2014/110 számú ítéletének
megfellebbezése
A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri
támogatásának jóváhagyása Demjén községben
Egri Lenkey János Általános Iskola vezetőjével való
kapcsolatfelvétel jóváhagyása
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13/2018.(XII.20.)
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Rendelet tárgya
az idegenforgalmi adóról szóló, 3/2016. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
a helyi iparűzési adóról szóló, 4/2016. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló, 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv 214- 226. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2018. december 19. napján, a
Demjéni Művelődési Házban megtartott rendes ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntömképviselő-társaimatés a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes, mert minden
képviselő jelen van.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a kiadott meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg,
azzal a módosítással, hogy a 7. napirendi pontban szereplő vállalkozási szerződés nem érkezett
meg, így azt ma nem tárgyalnánk meg, helyette egy más jellegű tájékoztatót szeretnék adni.
Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal, az előzőek
szerinti módosítással?
Berecz Lászlóné képviselő:
Javasolom, hogy a vendégekre való tekintettel, a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először.
Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 5 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a Képviselő-testületi ülés napirendjét:
1.A Kenderföldi telektulajdonosok beadványának tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
3.Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról
Előadó: Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
4. Beszámoló a 2018. évi pályázati munkáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
5.Demjén Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
6.Eger és térsége ivóvízellátása tekintetében az üzemeltetési jogviszony módosítására
vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
7. A Demjéni Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése elnevezésű TOP- 3.2.116.-HEI-2017-00041 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
8. Települési ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata – zárt ülés
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
9. A 2017. évi fűvágással kapcsolatosan érkezett kifogások tárgyalása- zárt ülés
Előadó: Fodor Géza polgármester
10. A szociális tűzifa iránt érkezett kérelmek tárgyalása– zárt ülés
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
11. Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
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1. napirendi pont
A Kenderföldi telektulajdonosok beadványának tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A Kenderföldi telektulajdonosok beadványa minden képviselőnek kiadásra került. Kérem a
megjelent képviselőjüket, Kiss Tamás ózdi lakost, hogy ismertesse röviden.
Kiss Tamás:
Igazából annyit szeretnék elérni, hogyha mód és lehetőség van rá, szeretnénk egy út kialakítását
kérni, ami vagy a megépülendő hídtól, vagy a Táncsics út végétől menne. Nem kell nekünk
aszfaltos út, elég lenne egy murvás, vagy felmart aszfalttal borított út is. Többed magammal ide
szeretnénk építkezni, beruházni és ehhez kérjük az Önök segítségét. Ha már lesz egy utunk, akkor
a közművesítést meg tudjuk oldani. Egy olyan út létrehozását kérjük, ami azon a területen a
közlekedést lehetővé teszi.
Berecz Lászlóné képviselő:
Hol vannak ezek a telkek konkrétan?
Fodor Géza polgármester:
Tulajdonképpen a Tölgyfa utca hosszabbítása.
Berecz Lászlóné képviselő:
Milyen beruházást szeretnének megvalósítani?
Kiss Tamás:
Én egy befektető tanácsára vásároltam a telkeket magáncélra, mivel ez egy dinamikusan fejlődő
település. Én Ózdon élek, és nagyon tetszett a táj is.
Mikulás Imre:
Mi hosszabb távon gondolkozunk, szálláshely, apartman kialakítását tervezzük ezen a helyen.
Szlávik Flórián képviselő:
Nekem is van arra több telkem. Úgy gondolom, hogy a levél hangneme lehetett volna egy kicsit
más, attól hogy falun élünk, még ismerjük a jogszabályokat. Az elmúlt években nagyon sok
problémája volt az önkormányzatnak ezekkel a telkekkel, a karbantartással sok gond volt. Én
magam is szeretném, ha olyan burkolatú út készülne ott.
Kiss Tamás:
Én szeretném rendben tartani a telkeimet, de nem tudom, hogy hol vannak pontosan. Ki fogom
méretni és körbe fogom keríteni, de jelenleg sajnos nem tudom a telkeimet megközelíteni.
Fodor Géza polgármester:
Célszerű lenne az erdészettel megállapodást kötni, mert ők is gyakran használják azt az utat, de
folyamatos karbantartásra lenne szükség.
Elképzelhető az is, hogy jövőre lesz ilyen jellegű pályázat, de addig is felhívást kellene küldeni az
úthasználóknak és kötelezni őket a helyreállításra.
Berecz Lászlóné képviselő:
Javasolom, hogy kérjünk árajánlatot a kimérésre is és a munkálatokra is.
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Fodor Géza polgármester:
Összefoglalva az elhangzottakat javasolom a Képviselő-testületnek a következő határozat
elfogadását:
A Képviselő-testület megtárgyalta a Kender-földi telektulajdonosok kérelmét és úgy határozott,
hogy a Kender-földi út (mely a valóságban a Táncsics út folytatása) nyomvonalát kiméreti és
árajánlatot kér az útszakasz földmunkagéppel történő rendbe tételére vonatkozóan.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyi útszakasz használókat szólítsa fel az út
helyreállítási kötelezettségükre és keresse megállapodás lehetőségét az Egererdő Erdészeti Zrt-vel,
mint rendszeres úthasználóval.
Kérem, aki egyet ért az elhangzott határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
109/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megtárgyalta a Kender-földi
telektulajdonosok kérelmét és úgy határozott, hogy a
Kender-földi út (mely a valóságban a Táncsics út
folytatása) nyomvonalát kiméreti és árajánlatot kér az
útszakasz földmunkagéppel történő rendbe tételére
vonatkozóan.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
tárgyi útszakasz használókat szólítsa fel az út
helyreállítási
kötelezettségükre
és
keresse
megállapodás lehetőségét az Egererdő Erdészeti Zrtvel, mint rendszeres úthasználóval.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

2. napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés
óta végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Elkészült a Dobó út felújítása. Ma részt vettünk egy óvodai társulási ülésen, tárgyaltuk az óvoda
adatvédelmi és ügyviteli szabályozását, az óvodavezető megbízását meghosszabbítottuk,
2019.július 31-től október 31-ig. Hivatalosan bejelentettem a Képviselő-testület döntését,hogy az
óvodai társulásból Demjén kiválik.
Szlávik Flórián képviselő:
Az óvodával kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy a demjéni óvodában 2-3 kerecsendi
lakóhelyű gyermek is kap 50 %-os térítési díjkedvezményt, holott Kerecsenden az önkormányzat
nem ad a demjéni lakóhelyű gyereknek. Én ezt nagyon fura dolognak tartom.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A Kerecsendi Önkormányzat ebben a tanévbenegyáltalán nem ad semmilyen kedvezményt
azoknak, akiknek nem jár jogszabály alapján.
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Fodor Géza polgármester:
Elkészült az orvosi rendelő szigetelése és színezése.Az ereszdeszkák el voltak korhadva, ezért
kicseréltettem azokat hajópadlóval.
A Képviselő-testület döntése szerint ajándékot vásároltam és elvittem a testvértelepülésre,
Deméndre.
Elkezdődött az elektromos hálózat vezeték cseréje a Hivatalban, a mennyezeti lámpák vezetékeit
nem cserélik ki.
A kistraktor újra elromlott.
A tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.
3. napirendi pont
Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról
Előadó: Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Fodor Géza polgármester:
A 3. napirendi ponthoz tájékoztató nem érkezett, az elnök úr meg sem jelent, nincs semmi
információm arról, hogy mi az oka ennek.
Javasolom a napirend elnapolását.
4. napirendi pont
Beszámoló a 2018. évi pályázati munkáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Berecz Lászlóné képviselő:
Az a kérdésem, hogy van-e értelme a füvesítésnek pl. a diófa alatt? Továbbá a kötbér iránt
érdeklődnék még, hogy épül be, ha jól tudom 283 e Ft?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A füvesítésig még van idő, át kell gondolni, a kötbér összegét pedig visszakapja Demjén
Önkormányzata.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, javasolom a beszámoló elfogadását.
Kérem, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testületegyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
110/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és
elfogadta a 2018. évi pályázati munkáról szóló
beszámolót.
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5. napirendi pont
Demjén Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A Képviselő-testületnek december 31. napjáig kell elfogadnia a 2019. évi belső ellenőrzési
ütemtervet. E kötelezettségnek eleget téve javasolom a kiadott tervezet elfogadását.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs kérdés, javasolom az ütemterv elfogadását.
Kérem, aki egyet ért az ütemterv elfogadásával, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
111/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és
elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
(Az ütemterv csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: az ütemterv szerint

6. napirendi pont
Eger és térsége ivóvízellátása tekintetében az üzemeltetési jogviszony módosítására
vonatkozó javaslat tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Képviselőtársaimnak kiküldtük a Vízmű által hozzánk eljuttatott tervezeteket.
A Vízmű könnyebb elszámolása miatt módosulna a szerződés.A jelenlegi vagyonkezelési
jogviszony bérleti jogviszonnyá alakulna át.
Nádasdi János alpolgármester:
Lényegében nem változik semmi.
Fodor Géza polgármester:
Kérem, hogy aki egyet ért az írásban kiadott megállapodásokkal és szerződésekkel,
kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
112/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Eger és térsége ivóvízellátása
tekintetében az üzemeltetési jogviszony módosítására
vonatkozó
dokumentumokat
és
az
alábbi
dokumentumokat fogadta el:
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Bérleti- üzemeltetési szerződés közműves ivóvíz –
szolgáltatás ellátására,
- Megállapodás a vízi közmű használati díjról,
- Megállapodás vagyonkezelési jogviszony közös
megegyezéssel történő módosításáról,
- Megállapodás Eger Város Megyei Jogú
Önkormányzatának képviselőjéről
A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés és a megállapodások aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
-

7. napirendi pont
A Demjéni Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése elnevezésű TOP- 3.2.116.-HEI-2017-00041 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan már egy szerződés tervezetet kiküldtünk a képviselőknek.
A többi ajánlat még nem érkezett meg.
Amikor átköltöztünk, arról volt szó, hogy november 20.-án elkezdődnek a munkálatok. Abban
egyeztünk meg, hogy legkésőbb április 30.-ig befejeződnek a munkálatok.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ebben a szerződés tervezetben van egy dátum elírás, nem 2018, hanem 2019. április 30.
Nem az van a támogatási szerződésben, hogy december 31.-ig, nem lesz ebből hátrányunk?
Szlávik Flórián képviselő:
Ez a munka, amit ott akartunk csinálni maximum 1 hónapot vesz igénybe. Mi indokolta azt, hogy
novemberben hozzákezdjünk? Így egész télen két épületet kell fűteni.
Fodor Géza polgármester:
Mint mondtam, eredetileg úgy volt, hogy november 20.-án hozzá fognak a munkához, utólag
derült ki, hogy a nyílászárókat még meg is kell rendelni. Rámpát készítenek, betonoznak.
Szlávik Flórián képviselő:
Ezt a választ nem tudom elfogadni polgármester úr.
Berecz Lászlóné képviselő:
A kötbért nem lehet onnan számolni?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nincs még aláírt szerződésünk. Ahhoz, hogy szerződést kössünk, be kell kérni az árajánlatokat.
Végignéztük a költségeket és azt javasoltuk, hogy a projektmenedzsment költségeiről mi
lemondunk, és vonják össze az oktatásra elkülönített összeggel és vizsgálják meg annak a
lehetőségét, hogy a mozgáskorlátozotti WC-t hogyan lehetne kialakítani.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy ezt a kérdést vegyük le a napirendről.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
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8. napirendi pont
Helyi adórendelet módosítások
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Jogszabályváltozások miatt szükséges az írásban kiadott rendelet-tervezetek elfogadása
Berecz Lászlóné képviselő:
Kérdésem az, hogy az adóbehajtások hogyan állnak? Benne vannak-e a helyi rendeletekben a
késedelmi pótlékok?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nem kell belevenni a helyi rendeletekbe, mert ezt magasabb szintű jogszabály szabályozza, és
mind a késedelmi pótlék, mind a mulasztási bírságot késedelmes fizetés esetén érvényesítjük.
Ez a szabályozás, most nem erről szól.
Berecz Lászlóné képviselő:
Rendben van, de az adóbehajtások területén mindenképpen lépni kell.
Nádasdi János alpolgármester:
Én úgy tudom, hogy egyes cégek már sok milliós adótartozást halmoztak fel, és ezek behajtása
érdekében sürgősen lépni kell, jegyző úr.
Fodor Géza polgármester:
Van-e még kérdés a kiadott rendelet-tervezetekkel kapcsolatosan?
Ha nincs, javasolom a rendelet-tervezetek elfogadását.
Aki egyetért az idegenforgalmi adóról szóló, 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításával, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló, 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért,a helyi iparűzési adóról szóló, 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításával, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:
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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló, 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet értaz önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló, 5/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló, 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Egyéb ügyek, indítványok
(Előadó: Fodor Géza polgármester)
Fodor Géza polgármester:
Megkeresett Szűcs László a helyi futballklub vezetője, és kérte, hogy a futballpálya területét a
földhivatalnál is jegyeztessük be, mint futballpályát. Azért kéri ezt, mert szeretne pályázatot
benyújtani az öltöző építésére, és ez kizáró ok lehet a pályázat benyújtásánál.
Szlávik Flórián képviselő:
Semmi akadályát nem látom, sőt támogatom.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Én bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy egy civil szervezet, hogyan nyújthat be egy
önkormányzati tulajdonban levő épületre pályázatot? Gondolom, hogy valamilyen megállapodást
kellene kötni a pálya és az öltöző használatára és abban rögzíteni az ezzel kapcsolatos kérdést.
Nincs jelenleg a kérésnek akadálya, én már továbbgondoltam egy lépéssel.
Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a kérést.
Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
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113/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Szűcs László, a Demjéni
Futballclub
vezetőjének
a
futballpálya
átminősítésére vonatkozó előterjesztést és azt
jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
intézkedjen a futballpálya átminősítése iránt a
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási
Hivatalának Földhivatalánál.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal.
Fodor Géza polgármester:
A következő téma a Terdik ügyben született ítélet. Mindenkinek kiküldésre került. Kértem az
ügyvéd urat, hogy mindenképp fellebbezzen, mert ma már nem lenne rá lehetőségünk aí
fellebbezési határidő figyelembe vételével.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mire való hivatkozással fellebbeztünk?
Fodor Géza polgármester:
Én arra gondoltam, hogy először az összeg megállapítása ellen, ragaszkodunk a megajánlott 6 m
Ft-hoz, és nem fogadjuk el az ítéletet. Kérjük, hogy azt a szakértői véleményt vegye figyelembe a
bíróság, ami a miénkhez közelebb van.
Szlávik Flórián képviselő:
Én is átolvastam, nem mindenben értek vele egyet, jól tetted, hogy megfellebbezted.Mi mindvégig
az egyezségre törekedtünk. Nem megfelelő a jogi képviselet, egy karakteresebb ügyvédre lenne
szükségünk.6 m Ft-nál nem vagyunk hajlandók többet adni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Én úgy látom, hogy elévültek a dolgok. Az 5-6 m Ft ebben az ítéletben sehol sem szerepel.
Kiss Sándor címzetes főjegyző
Lehet, hogy az ítéletben nem szerepel, de született egy ilyen testületi határozat, és azt átadtuk az
ügyvédnek, hogy tegyen egy ilyen összegű ajánlatot.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület megtárgyalta az Egri Törvényszék 2.P.20.262/2014/110 számú ítéletét mely a
Terdik László felperes és Demjén Község Önkormányzat közötti tulajdonjog megállapítása és
közös tulajdon megszüntetése iránti perben született.
A Képviselő-testület az ítéletet nem fogadja el, fellebbezést nyújt be az ellen. A Képviselő-testület
vitatja az ítéletben szereplő összeg jogosságát és annak mértékét. A Képviselő-testület
ragaszkodik a felperesnek megajánlott korábbi 5, 4 m Ft-hoz és továbbra is fenntartja a Képviselőtestület 9/2015. II.11.) számú határozatában foglaltakat.
Aki ezzel egyet árt, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
114/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az Egri Törvényszék
2.P.20.262/2014/110 számú ítéletét, mely Terdik
László felperes és Demjén Község Önkormányzat
közötti tulajdonjog megállapítása és közös tulajdon
megszüntetése iránti perben született.
A Képviselő-testület az ítéletet nem fogadja el,
fellebbezést nyújt be az ellen.
A Képviselő-testület vitatja az ítéletben szereplő
összeg jogosságát és annak mértékét.
A Képviselő-testület ragaszkodik a felperesnek
megajánlott korábbi 5, 4 m Ft-hoz és továbbra is
fenntartja a Képviselő-testület 9/2015. II.11.)
számú határozatában foglaltakat.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Van még egy olyan téma, hogy tavaly ősszel felmértük a településen, azon családokat, melyek
nem részesültek gázár-támogatásban. A Kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy ők is
részesüljenek háztartásonként 12.000 Ft összegű természetbeni támogatásban az önkormányzatok
közreműködésével.
Demjén községben 32 család tűzifát, 1 család pedig szenet igényelt. A pénzügyi fedezete
átutalásra került a számlánkra 396 e Ft értékben.
Érdeklődtem polgármester társaimnál, hogy hogyan oldják meg ezt a feladatot.
Kb. 3-4 q fát lehet ezen az összegen venni, szállítási díjat ez nem tartalmaz, és csak természetben
lehet odaadni.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Behoztam a támogatói okiratot, amelyben az szerepel, hogy az önkormányzatnak szerződést kell
kötnie valamely olyan gazdálkodó szervvel, amely biztosítja a jogosult számára a tüzelőt 12 e Ft
értékben.
Tehát az lenne a javaslatom, hogy keressünk egy olyan gazdálkodó szervezetet, amelyik vagy
lista, vagy utalvány alapján biztosítja a jogosultaknak a tüzelőanyagot, mi pedig szerződést kötünk
vele. A jogosult gondoskodik a tüzelőanyag szállításáról, és a szállító az önkormányzatnak
leszámlázza azt.
Szlávik Flórián képviselő:
Én támogatom az aljegyző asszony javaslatát.
Fodor Géza polgármester:
Én is javasolom ennek az elfogadását.
Aki az elhangzottakkal egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
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115/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Demjén községben a téli
rezsicsökkentésben nem részesült háztartások
egyszeri támogatására vonatkozó előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
keressen olyan gazdálkodó szervezetet, amelyik
vállalja, hogy az önkormányzat által adott lista
alapján vagy vásárlási utalvány formájában
biztosítja a településen levő jogosultak részére az
igényelt tüzelőanyagot.
A tüzelőanyag kiszállításáról a jogosultnak kell
gondoskodnia.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a döntésének megfelelő
tartalmú szerződést vagy megállapodást aláírja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. január 31.
Fodor Géza polgármester:
Most kell elkezdeni gondolkodni azon, hogy melyik egri iskola legyen a kijelölt az Egri Arany
János Általános Iskola helyett.
Korábban volt javaslat a volt 2-es számú gyakorló iskolára, de az nem járható út, mert nem a
KLIK által fenntartott iskola.
Katona Krisztina tagóvodavezető:
Nekünk az egri Lenkey János Iskolával van jó kapcsolatunk. Az igazgató minden évben eljön
hozzánk és szeretnék, ha ez a termálvölgy megmaradna nekik. Érdemes lenne velük felvenni a
kapcsolatot.
Fodor Géza polgármester:
Én támogatom ezt a javaslatot, jó iskolának tartom és biztonságosan megközelíthető.
Ha nincs más hozzászólás, javasolom, hogy próbáljuk meg, és én felveszem velük a kapcsolatot.
Aki az elhangzottakkal egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
116/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete megtárgyalta a Demjén település kijelölt
iskolájára vonatkozó javaslatot és úgy határozott,
hogy a kijelölés érdekében a polgármester vegye
fel a kapcsolatot az Egri Lenkey János Általános
Iskola vezetőjével valamint a fenntartó Egri
Tankerületi Központtal.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
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Berecz Lászlóné képviselő:
A karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban elmondanám, hogy megint nem lettünk megkérdezve, de
hívtunk művészeket megint,és mivel a szabadban van, én tartok tőle, hogy hosszú lesz, főleg a
gyerekeknek.
Fodor Géza polgármester:
Ismertetem a Thermál Építő Kft (Egerszalók) levelét. Megtörtént az utak, járdák felújítása. A
műszaki átadás is sikeresen megtörtént.Ezért kérik a végszámla kifizetésének engedélyezését
2.048.058 Ft+ÁFA összegben. Tudomásuk szerint a teljesítés igazolást kiadását akadályozza,
hogy az önkormányzat véleménye szerint a Dobó utcában 20 m2-rel kevesebb felületen készült el
az aszfalt kopóréteg, illetve a tervezett 4+2 cm aszfaltréteggel szemben a fúrások 4,5 cm réteget
mutattak ki.Véleményük szerint az önkormányzat és a Thermál Építő Kft. között létrejött
szerződés egyösszegű átalányárat tartalmaz, ezért nem szükséges jogilag a tételes ellenőrzés.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mi a garancia arra, hogyha mi ezt most kifizetjük, tavassal visszajön és megcsinálja?Javasolom,
hogy tartsunk vissza pénzt.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Lehet olyan döntést hozni, hogy azt mondja a testület, hogy ezt most nem fizetjük ki, visszatartjuk,
és ha tavasszal visszajöttök és megcsináljátok a hibákat. utána fizetjük ki a számlát.
A vitatott összeg 1.329.608 Ft, ezt tartsuk vissza?
Fodor Géza polgármester:
Akkor próbálom összefoglalni: hajlandók vagyunk kifizetni a 2.048.058 Ft+ÁFA végszámlát, de
ezt visszatartjuk addig, amíg tavasszal kijavítják a hibákat és eltekintünk az 1.329.608 Ft vitatott
összegtől.
Aki az elhangzottakkal egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,az alábbi határozatot
hozta:
117/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete megtárgyalta a Thermál Építő Kft
(Egerszalók) javaslatát és úgy határozott, hogy
engedélyezi a végszámla kiállítását 2.048.058
Ft+ÁFA összegben, de ennek az összegnek a
kifizetését csak a hibák kijavítását követően
engedélyezi.
A Képviselő-testület továbbá eltekint a vitatott
1.329.608 Ft megfizetésétől.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Ha nincs több kérdés, vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom, és zárt ülésen folytatjuk a
munkát tovább.
K.m.f.
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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